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CERESIT STOP MUCEGAI „ALL-IN-ONE”
Spray de curățare și de eliminare a petelor de mucegai
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Curăță petele de mucegai de pe plăcile ceramice, ciment și masticurile siliconice
Îndepărtează murdăria, mucegaiul și bacteriile
Acționează împotriva algelor și a mușchiului de interior
Indicat pentru pereți, mortare, plăci ceramice, rosturi, zidărie, etc.
Gata de utilizare
Poate fi utilizat nediluat
Neinflamabil
Compatibil cu majoritatea vopselelor
Dezinfectant

DOMENIU DE APLICARE
CERESIT STOP MUCEGAI „ALL-IN-ONE” este recomandat pentru eliminarea petelor de mucegai de pe
masticurile siliconice, plăcile ceramice, ciment și alte suprafețe. În special pentru curățarea rosturilor murdare și cu
mucegai din baie.
Produsul poate fi folosit oriunde există mucegai, de exemplu în baie, duș, piscină, casă, subsol, bucătărie, pe
pereți, tavane, pardoseli, terase, etc.
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Suprafețele de bază care urmează să fie curățate trebuie să fie lipsite de uleiuri, grăsimi, particule desprinse și
trebuie să fie uscate.
Produsul este indicat pentru numeroase tipuri de materiale de construcție. Produsul acționează ca oxidant datorită
bazei sale chimice. Pe unele materiale textile și pe lemn colorat, nevopsit, este posibilă decolorarea. Suprafețele
vopsite pot fi atacate după un contact de lungă durată. Aceste suprafețe, plantele și metalele neplacate trebuie
acoperite înainte de utilizarea produsului.
În cazul materialelor necunoscute sau al aplicațiilor critice, se recomandă încercarea prealabilă sau contactarea
Serviciului Tehnic al firmei noastre.
CERESIT STOP MUCEGAI „ALL-IN-ONE” este furnizat în stare „gata de utilizare” și poate fi aplicat direct din
flaconul cu pulverizator. Pulverizați produsul pe suprafață (de la o distanță de 3-5 cm), așteptați 5-10 minute și
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ștergeți petele de mucegai cu o cârpă sau cu o perie. La nevoie, repetați aplicarea. Îndepărtați reziduurile cu apă.
Imediat după ce produsul s-a uscat, zonele tratate pot fi acoperite cu tapet sau vopsite.

DATE TEHNICE
Compoziție

Agent de albire pe bază de
hipoclorit, cu agenți tensioactivi

Consistență

Lichid cu vâscozitate redusă

Aspect

Limpede, ușor gălbui

Miros

Clor

Densitate la 20°C

Aprox. 1,1 g/cm³

pH la 20°C
10% în apă

12,5 – 13,3

LIMITĂRI
ATENȚIE! Nu folosiți împreună cu alte produse / produse de curățare, de ex. produse de curățare a WC-ului sau
detartrante! Pot fi emise gaze periculoase (clor). Nu folosiți pe metale sensibile.
Curățare
Produsul/stropii pot fi îndepărtați cu apă.
Depozitare
Depozitați la rece (5-25°C), într-un loc uscat, protejat de lumina directă a soarelui.
Termen de valabilitate
30 de luni, în condițiile de depozitare recomandate și nedeschis
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE
Înainte de a folosi produsul, vă rugăm să consultați Fișa de securitate a materialului, disponibilă la cerere.
„Informațiile oferite în prezenta Fișă de Date Tehnice (FDT), inclusiv recomandările de utilizare și de
aplicare a produsului, au la bază cunoștințele și experiența noastră despre produs de la data prezentei
FDT. Produsul poate avea o diversitate de aplicații, precum și condiții diferite de aplicare și de lucru în
mediul dvs., care depășesc sfera noastră de influență. De aceea, Henkel nu este răspunzătoare
pentru adecvarea produsului nostru la procesele și condițiile de producție în care îl utilizați, nici pentru
aplicațiile și rezultatele dorite. Vă recomandăm insistent să efectuați probe în prealabil pentru a
confirma adecvarea produsului nostru.
Orice răspundere cu privire la informațiile din FDT sau orice altă recomandare scrisă sau orală
referitoare la produsul în cauză este exclusă, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod explicit
altfel și a cazului în care este vorba de deces sau vătămare cauzată de neglijența noastră și cu
excepția oricărei răspunderi în temeiul oricărei legi privind răspunderea pentru produs, care este
obligatorie și aplicabilă.”
Henkel AG & Co. KgaA [a se adapta după caz]
Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf, P.O. Box, D-40191 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 / 797-0
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